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Jagodičje si zaradi izjemnih zdravilnih lastnosti zasluži mesto na vsakem vrtu. Iz zelo veli-
kega izbora sort izbirajte sorte, ki so manj zahtevne za vzgojo in dajo redne in zanesljive 
pridelke. V članku opisujem preizkušene sorte, ki vam bodo vrt krasile tudi z okrasnimi 
poudarki. Vrt bo odet v spomladansko bujno cvetenje šmarne hrušice, nenavadno roza-
-belo obarvano listje sibirskega kivija in intenzivno jesensko barvo šmarne hrušice in aro-
nije. Lončna malina bo odlično uspevala na balkonih. Zdravilno gozdno jagodo pa boste 
obirali celo poletje.
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Drobnoplodne 
novosti in   posebnosti

Sorto aronije Nero odlikujejo debelejši plodovi velikosti več kot 1 
cm in velika rodnost. Med vsemi sortami ima zelo veliko vsebnost 
antioksidantov in drugih koristnih učinkovin. Črnoplodna aroni-
ja sorte Nero zori konec avgusta. Poleg vitaminov, C, B9, B12, E 
in K vsebuje zelo veliko vitamina P. Bogata je z antociani (barvi-
la), ki so vir naravnih antioksidantov in so zelo cenjeni v zdravi 
prehrani. V aroniji najdemo tudi betakarotene, tanine in čreslovi-
ne. Koristne snovi, ki jih vsebujejo plodovi aronije, preprečujejo 
številne bolezni in blagodejno delujejo na splošno zdravje. 

Ljubezenska gozdna jagoda očara z rožnatimi cvetovi in obilno 
rodi. Sorta je mesečni tip jagode, tako da plodove pobiramo od 
poletja do jeseni. Gojimo jo na gredi kot pokrovno rastlino na pol-
senčnem mestu, saj imajo gozdne jagode rade vlago in zasenčenost. 
Večinoma jih poznamo z gozdnih izletov, kjer jih vsi radi nabira-
mo. Sorte gozdnih jagod uvrščamo med zdravilne rastline, zato 
jim namenimo prostor v slehernem vrtu. Lahko jih sadimo tudi v 
okrasni del vrta. Presajamo jih spomladi, ko je zemlja dovolj topla 
za sajenje. Razdalja sajenja v vrsti naj znaša 20 do 25 cm. 

Aronija z večjimi plodovi Gozdno jagodo bomo pobirali do jeseni
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Sorta drobnoplodnega sibirskega kivija (Actinidia kolomikta) Dr. 
Szymanowski je samooplodna, zato ne potrebuje moške rastline za 
oprašitev. Zrelost navadno nastopi konec avgusta oziroma približno 
130 dni po obdobju, ko zemlja odmrzne. Plodovi so velikosti do 2 
cm. Rastlina je vzpenjavka ovijalka, zato potrebuje oporo, po kateri 
raste. Letni prirast je do 2 metra. Nosilnim poganjkom pustimo 
rasti do višine med 3 in 4 metri, na katerih nato vzgojimo ogrodne 
nosilce za rodni les. Okrasna posebnost sibirskega kivija so roza-
-belo obarvani listi. Lastnost obarvanja listov se izrazi pri nekoliko 
starejših rastlinah. Kiviji vrste kolomikta sodijo med najlepše kivije. 
Imajo privlačne, rahlo dišeče cvetove in atraktivne pisane liste, ki 
se jeseni spremenijo v prijetno toplo žametno rdečo barvo. Vsebuje 
veliko vitaminov C, E in B ter mineralov, kot so kalij, cink, magne-
zij, železo, natrij. Gojimo ga podobno kot trto na T-opori, pergoli, 
latniku in drugih oporah. Rastlino sadimo na sončno do polsenčno 
lego. Sibirski kivi zdrži v zimskem mirovanju temperaturo do -34 °C. 
Mlade, komaj odgnane zelene poganjke je ob pozne spomladanske 
pozebe (marec-april) priporočljivo dobro zaščititi. 

Šmarna hrušica sorte Sleyt ima obliko rasti večjega grma, ki doseže 
višino do 3 metre. Sorta je nekoliko nižja, tako da je plodove lažje 
obirati. Grm se aprila bogato razcveti s številnimi belimi cvetovi. 
Obiramo jo junija in julija. Jagode so okusne, velikosti približno 1 
cm, modro violične barve. Sorta je odporna zoper bolezni in ško-
dljivce. Plodove uporabljamo sveže ali pa jih predelamo v sokove, li-
kerje, marmelade, uporavimo za pite in kolače. Jesenska barva listov 
je rdeče oranžna. 

Maline sadimo tudi v lonce na balkonih in terasah. Ena izmed sort 
za gojenje v loncih je malina sorte Ruby Beauty. Nizka sorta maline 
Ruby Beauty je bila žlahtnjena namensko za sajenje v cvetlične lonce 
ali druge posode. Sorta je preizkušena in je brez težav preživela 
močnejši zimski mraz. Navadno potrebuje eno poletje, da se dobro 
razraste, naslednje leto pa bogato obrodi. Tako je na samo dve leti 
starem grmičku v loncu premera 40 cm dozorelo preko 300 slastnih 
rdečih plodov. 

Zelo zgodnjo sorto robide brez trnov obiramo konec junija in v za-
četku julija. Posebnost je poljska sorta robide Brzezina, ki obrodi 
velike, podolgovate in izjemno okusne plodove. Poleg obilne rod-
nosti je velika prednost robide v gladkh, močnih in razvejenih po-
ganjkih brez trnov. Obiranje in obrezovanje sta zato lažji. Rodi na 
dvoletnem lesu. Zaradi redne in obilne rodnosti je nujno postaviti 
močno ogrodje. Sorta je odporna proti boleznim. 

Sibirski kivi Dr. Szymanowski obiramo avgusta

Šmarna hrušica nižje rasti

Malina za v lonce, ki obilno rodi

Zelo zgodnja robida brez trnov


	RozeVrt_ZeleniSvet1
	RozeVrt_ZeleniSvet2

